
 
 

Seguros para Pessoa Física x Jurídica 
 

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) observou os dados da PMS, a Pesquisa 
Mensal de Serviços, do IBGE, e constatou que o grupo serviços prestados às famílias sofreu 
muito mais intensamente os efeitos da pandemia que os demais serviços ofertados a 
empresas ou a outras atividades econômicas: 
 

Pesquisa Mensal dos Serviços (Receitas de Serviços) – Var % no trimestre móvel contra 
mesmo período do ano anterior 

 

 
 

Enquanto a receita total dos serviços apresentou queda de 15,9% no 2º trimestre em relação 
ao mesmo período do ano passado, os serviços prestados às famílias registraram queda de 
57,9% pela mesma métrica. 
 
Quando a arrecadação de seguros (Susep, excluindo DPVAT) em seguros voltados à Pessoa 
Física (portanto mais próximo do conceito de família, usado na PMS do IBGE) e Pessoa 
Jurídica é desagregada, a CNseg observou um comportamento totalmente condizente com 
essa realidade: a arrecadação de seguros PF caiu abruptamente como consequência da 
pandemia enquanto os seguros voltados à PJ não chegaram sequer a sofrer retração no 
período. Enquanto a arrecadação dos seguros PF apresentou queda de 17,5% no 2º 
trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, os seguros PJ registraram 
crescimento de 25,3% pela mesma métrica. 

 



Arrecadação Nominal do Setor Segurador, sem Saúde e DPVAT – Var % no trimestre móvel 
contra mesmo período do ano anterior 

 

 
 
É importante ressaltar que a ideia de usar a PMS nessa análise é mostrar como a demanda 
das famílias, isto é, das pessoas físicas, foi mais afetada que a demanda de outros agentes 
na economia e que isso também pode ser observado nos dados do setor segurador. Essa 
análise independe do conceito que se faz do seguro como sendo ou não um serviço. 
 
Ainda assim, é interessante notar que a receita dos seguros voltados às pessoas físicas caiu 
muito menos intensamente que os serviços voltados às famílias na PMS e que os seguros 
voltados às empresas apresentaram crescimento no período enquanto os serviços que 
geralmente são consumidos por empresas apresentaram queda. Tratam-se de mais 
indicações da resiliência do seguro e de um aumento da procura por proteção por parte da 
sociedade e das empresas. 
 
Sobre a CNseg 
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em 
suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da 
CNseg é contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas 
associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do País. 
 
Mais informações: 
 
Superintendência -Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 
 
Superintendente-Executiva: 
Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 - vera.soares@cnseg.org.br 
 
Coordenação de comunicação e imprensa: 
Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 - neide.fujioka@cnseg.org.br 
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Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 - vagner.ricardo@cnseg.org.br 
 
Cláudia Mara Alcon dos Santos 
Tel.: (21) 2510 7814 - claudiamara@cnseg.org.br 
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